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Queremos sua participação!
Nosso jornal é um espaço democrático e produzido 

para você leitor! Com sua participação abordaremos 

temas relevantes para seu dia a dia, condomínio e 

comunidade! Envie sugestões de pauta, reclamações, 

elogios, denúncias, fotos e vídeos através do WhatsApp. 

Acesse o QRCode ao lado e participe!

E X P E D I E N T E

por Vanessa Rodrigues | Críticas, dúvidas e sugestões de pauta: comercial@aguasclarasmidia.com.br

Águas Claras A coluna que traz a cidade até você

pegue essa
	Churros com sorvete do @icechurrosoficial

	Molho Teriaki do @zarusushi

	Din din de pudim da @dindindsophi

Olá, meus caros! Se perguntarem 
para nós os motivos pelos quais 
moramos nessa cidade maravilho-
sa, tenho certeza de que um deles 
estará presente em 99% de nossas 
respostas: área de lazer. Muitos dos 
prédios possuem quadra, piscina, 
parquinhos, sauna, salas de ginásti-
ca. O que muitos ainda não sabem é 
que podemos aproveitar ainda mais 

Pessoal! Está aberta a temporada da 
campanha de vacinação contra a gri-
pe! E nosso posto de vacinação está 
aberto, abastecido e pronto pra rece-
ber você. Como se organizar então? 
Desde o dia 12 de abril, o posto está 
atendendo crianças entre 6 meses e 
6 anos, gestantes, povos indígenas e 
trabalhadores da saúde.

A partir do dia 11 de maio, será a vez 
dos idosos com mais de 60 anos e 
professores e, a partir, de 09 de ju-
nho, os integrantes das forças de se-
gurança e salvamento, pessoas com 
comorbidades, condições clínicas 
especiais ou com deficiência perma-
nente, caminhoneiros, trabalhadores 
de transporte coletivo rodoviário, tra-
balhadores portuários, funcionários 
do sistema de privação de liberdade, 

Imagine descer o elevador e dar de cara com a qualidade de vida?
hidroginástica musculação e judô. 
Todas essas modalidades realizadas 
por profissionais qualificados. Tudo 
isso com horário marcado, respei-
tando as normas de segurança, bas-
tando descer as escadas ou pegar o 
elevador do prédio. Isso sim é usar 
a praticidade a nosso favor, melho-
rando nossa qualidade de vida! Gra-
tidão à @rise_assessoria_esportiva.

todos esses espaços que tanto gos-
tamos.

Estou falando da Rise Assessoria 
Esportiva, uma empresa que imple-
menta várias atividades esportivas 
em áreas comuns do condomínio 
trazendo praticidade e economia.  
Falo isso porque experimento aqui 
no meu prédio. Temos aulas de zum-
ba, pilates, GAP, futebol, natação, 

população privada de liberdade e adolescentes em me-
didas socioeducativas.

E em qual horário eu posso ir? Nosso posto, que fica  na 
sede da administração regional de Águas Claras, na Rua 
Manacá, funciona de segunda a sexta, das 07:00 às 17:00.

Camaleões lindos de se ver!

Nós temos vacina!

E aí eu te pergunto... o que faz uma galera apaixonada por um 
carnaval fora de época que vira e mexe corre atrás de um trio 
elétrico de Bell Marques? O que eles fazem quando se juntam?  
O que eles fazem? O bem!  E muito bem feito! Estamos falando 
do  @acaoentreamigos.bsb, um grupo criado por amigos micare-
teiros com o objetivo de ajudar famílias carentes do DF afetadas 
pelo isolamento social decorrente da COVID-19.

Eles produzem eventos sociais, montam cestas básicas, fazem 
entregas das doações e documentam tudo no Instagram.  Que 
tal nos mobilizarmos e ajudarmos também? Essa é a hora de 
entrarmos nessa corrente do bem e fortalecermos os laços de 
solidariedade e empatia.

É meu povo! São jovens mostrando que o axé (força, poder) não 
está só na música, no ritmo, mas na força da mão, no poder de 
mobilização e no propósito. 
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Virou Destaque
Gente da GentePor: Neuza Leal Foto: acervo pessoal

"Recicle a Vida"
Este é o nome da Cooperativa

 dirigida por Mônica 
e também seu
 modo de viver

Nossa entrevistada, 
mineira de nasci-
mento e brasilien-

se por opção há 24 anos, 
é Mônica Mendes de A. Licas-
sali, 46 anos, casada e mãe da 
Valentina e do José Antônio. Ela co-
meçou sua vida profissional trabalhando 
no Cesam acompanhando adolescentes 
no primeiro emprego, após isso foi para 
a empresa GHF na função de Gerente 
de Recursos Humanos. Esta empresa 
prestava serviço para a Novacap na área 
paisagística. A GHF fazia o trabalho de 
poda de grama e limpeza, e muitas 
máquinas eram quebradas devido 
aos entulhos da construção ci-
vil jogados em várias áreas 
pelos carroceiros. Isso des-
pertou na empresa a vonta-
de de ajudar os carroceiros 
que fez um projeto junto com 
o governo da época chamado 
“Limpeza a Galope”, onde os 
carroceiros passaram a ter local ade-
quado para jogar seus resíduos e ainda 
recebiam gratificações e cestas básicas 
por isso. Logo eles perceberam que os 
carroceiros eram também recicladores 
que viviam dos materiais recicláveis 
que coletavam, nesse ponto, o Diretor 
da empresa GHF, Sr Guilherme Hannd 
Filho, um homem sensível às questões 
sociais, ambientais e muito visionário, 
criou a "Recicle a Vida" cooperativa de 
catadores, onde viabilizou toda a es-
trutura da empresa colocando também 
nossa entrevistada como Gerente Admi-
nistrativa do Projeto de 2005 a 2008 e 
foi nesse período que ela se apaixonou 
pelo trabalho de reciclagem, que além 
de necessário à população é um meio 
de vida para muitos. Dito isso, partimos 
para o momento onde ela passa a se 
dedicar exclusivamente a empresa de 
reciclagem, que passa então a ser seu 
projeto de vida.

1) Mônica, qual foi o momento em que 
resolveu se dedicar exclusivamente a 
cooperativa ?

“Eu já me dedicava, mas o momento 
crucial foi quando a empresa GHF, que 
era responsável pelo projeto, entrou 
em dificuldades financeiras e não ha-
via renovado o contrato de prestação 

coleta seletiva, qual a 
melhor maneira de mudar 

esse comportamento?

"Penso que seria o conjunto 
de educação ambiental, fiscaliza-

ção,multa e coleta seletiva eficiente", 
só assim podemos mudar um hábito 
antigo, relata ela.

4) A pandemia mudou o comporta-
mento das pessoas deixando todos 

confinados, isso afetou de alguma 
forma o trabalho dos catadores?

"No dia 20 de março de 2020 
foi publicado um decreto que 
considerou que a Coleta Se-
letiva não era um serviço 
essencial, paralisando todo 
trabalho, orientando a po-
pulação a colocar todo o lixo 
junto. Isso prejudicou todos 
os catadores de cooperativas 

do DF, como também aumentou o vo-
lume de material levado para o aterro 
e empresas que produzem novos pro-
dutos principalmente de embalagens 
ficaram sem matéria prima (material 
reciclado). Em junho de 2020, após 
diálogo com o GDF e o governo mais 
consciente sobre o COVID, retornamos 
ao trabalho com os protocolos de Se-
gurança. Neste momento de pandemia 
percebo que há uma excelente opor-
tunidade de conscientização da coleta 
seletiva que está ligado diretamente à 
saúde pública sanitária", explica muito 
bem Mônica que consegue nos passar 
uma visão ampla dos problemas causa-
dos pela pandemia.

5) O que você poderia sugerir à popu-
lação no sentido de melhorar o apro-
veitamento dos resíduos recicláveis.

"Separar o material reciclado, do or-
gânico e indiferenciado e observar dia 
e horário da coleta seletiva. Incentivar 
a implantação da coleta seletiva efi-
ciente no seu condomínio e exigir este 
serviço do governo. Afinal não estamos 
falando de lixo e sim de matéria prima 
que abastece indústrias na fabricação 
de novos produtos. Isso é economia 
circular! Isso é geração de emprego e 
renda".

de serviço com a Novacap, tendo que 
suspender a ajuda financeira destinada 
a "Recicle a Vida" atingindo também a 
manutenção de funcionários", explica 
ela. Nessa época, Mônica estava deci-
dida a se dedicar a estudar para con-
cursos. A "Recicle a Vida" vivia um pe-
sadelo, e pensava como iria sobreviver 
sem o aporte financeiro da GHF! Diante 
da angústia entre a razão de buscar sua 
estabilidade financeira, e o coração que 
queria ficar e trabalhar junto com os ca-
tadores e não os deixar no momento tão 
difícil, Mônica, contando com o apoio de 
seu marido, ficou com o coração. En-
tão, juntamente com os catadores en-
frentaram as dificuldades, aprenderam 
juntos e vêm conquistando a cada ano 
um pouco mais.

2) Quantas pessoas trabalham na coope-
rativa e qual a área atendida por eles.

“Temos 72 pessoas que são contra-
tadas pelo GDF/SLU para fazer a coleta 
seletiva em 15% de Samambaia, previs-
to para ampliar 100% em junho de 2021 
e em várias empresas do DF públicas e 
privadas" , explica Mônica. Essas pessoas 
fazem a reciclagem de aproximadamente 
300 toneladas de lixo por mês. 

3) Percebemos que a maioria dos 
edifícios em Águas Claras não fazem 

...não estamos 

falando de lixo e sim 

de matéria prima que 

abastece indústrias 

na fabricação de 

novos produtos. Isso 

é economia circular! 

Isso é geração de 

emprego e renda.

Mônica Mendes 
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Novo prazo se encerrará no dia 31 de maio

A Receita Federal adiou, para 31 
de maio, o prazo para entrega 
da declaração de Imposto de 

Renda da Pessoa Física, ano-base 2020. 
O período de ajuste anual, que come-
çou em 1º de março, terminaria no dia 
30 de abril, mas foi prorrogado pela 
Instrução Normativa nº 2.020/2021, pu-
blicada em 12 de abril no Diário Oficial 
da União. 

De acordo com a Receita, a prorro-
gação foi estabelecida como forma de 
suavizar as dificuldades impostas pela 
pandemia de covid-19, assim como 
aconteceu com a de 2019. No ano pas-
sado, o prazo foi estendido em dois 
meses, até 30 de junho.

“A medida visa proteger a sociedade, 
evitando que sejam formadas aglome-
rações nas unidades de atendimento e 
demais estabelecimentos procurados 
pelos cidadãos para obter documentos 
ou ajuda profissional. Assim, a Receita 
Federal contribui com os esforços do 
governo federal na manutenção do dis-
tanciamento social e diminuição da pro-
pagação da doença”, explicou, em nota.

Em razão do adiamento, a Recei-
ta Federal ajustou outras obrigações 
relativas ao Imposto de Renda. O con-
tribuinte que deseja pagar o imposto 
por débito automático desde a primei-
ra cota deverá fazer o pedido até 10 de 
maio. Quem enviar a declaração após 
essa data deverá pagar a primeira par-
cela por meio de Documento de Arre-
cadação de Receitas Federais (Darf) e 
quitar as demais cotas em débito au-
tomático.

Para aqueles que não optarem pelo 
débito automático, o Darf das cotas po-
derá ser emitido pelo programa ou pelo 
Extrato da Declaração, disponível no 
Centro Virtual de Atendimento (e-CAC) 
da Receita Federal.

Quem já enviou a declaração e emi-
tiu o Darf pode pagar nas datas origi-

nais, se puder pagar, ou emitir outro 
Darf com o vencimento da primeira 
cota em 31 de maio.

Também foram prorrogados para 
31 de maio de 2021 os prazos de en-
trega da Declaração Final de Espólio 
e da Declaração de Saída Definitiva 
do País, assim como, o vencimento do 
pagamento do imposto relativo a essas 
declarações.

A Receita destacou ainda que dis-
ponibiliza diversos serviços aos cida-
dãos, que podem ser acessados sem 
sair de casa. Por meio do e-CAC com 
uma conta gov.br, o portal único do go-
verno federal, o contribuinte tem aces-
so, por exemplo, aos comprovantes de 
rendimentos informados na Declaração 
de Imposto de Renda Retido na Fonte 
(DIRF) pelas fontes pagadoras, à cópia 
da última declaração entregue e à de-
claração pré-preenchida.

A decisão da Receita Federal de 
adiar em um mês o prazo de entrega da 
declaração do Imposto de Renda Pessoa 
Física (IRPF) não alterou o calendário 
de restituições. O contribuinte conti-
nuará a receber o reembolso em cinco 
lotes mensais, de 31 de maio a 30 de 
setembro. 

Segundo a Receita, quanto antes 
enviar a declaração, mais cedo o con-
tribuinte receberá a restituição. No 
primeiro lote, no fim de maio, terão 
prioridade os brasileiros com mais de 
60 anos de idade, sobretudo os que 
têm mais de 80 anos, as pessoas com 
deficiência física ou doença grave e 
os contribuintes que têm o magistério 
como fonte principal de renda.

Os demais lotes serão pagos em 30 
de junho, 30 de julho, 31 de agosto 
e 30 de setembro. Receberá primeiro 
quem tiver enviado a declaração antes.

Regras e Novidades na Declaração 
IR 2021.

O Fisco estima que, neste ano, 60% 
das declarações paguem restituição, 
21% não paguem imposto nem rece-
bam restituição e 19% tenham imposto 
a pagar. Assim como no ano passado, 
as restituições serão pagas em cinco 
lotes, de maio a setembro.

Neste ano, a declaração trouxe 
novidades, como a obrigatoriedade 
de declarar o recebimento do auxílio 
emergencial para contribuintes não 
isentos e a criação de códigos para 
declarar criptomoedas. Outra novi-
dade foi a ampliação da declaração 
pré-preenchida para contribuintes 
inscritos no Portal de Serviços Pú-
blicos do Governo Federal (Portal 
gov.br). 

Obrigatoriedade

Deve declarar Imposto de Renda 
quem:

• Recebeu, ao longo de 2020, mais 
de R$ 28.559,70 em rendimentos 
tributáveis.

• Possuía, até 31 de dezembro de 
2020, imóveis, veículos e outros 
bens com valor total superior a 
R$ 300 mil.

• Ganhou capital com a venda de 
imóveis, veículos e outros bens 
sujeitos à tributação.

• Ganhos de capital com operações 
na bolsa de valores e na bolsa de 
mercadorias e futuros.

• Recebeu mais de R$ 142.798,50 
em renda bruta de atividade rural

• Recebeu mais de R$ 40 mil em 
rendimentos isentos e não tribu-
táveis ou tributados na fonte.

Multa

• Quem perder o prazo de decla-
ração pagará multa de R$ 165,74 
ou 1% do imposto devido, preva-
lecendo o maior valor.

Novidades

Auxílio emergencial

• Auxílio deverá ser informado 
como rendimentos tributáveis de 
pessoa jurídica para quem não 
estiver isento da declaração.

• Quem recebeu mais de R$ 
22.847,76 de rendimentos tribu-
táveis no ano passado e tiver sido 
contemplado com o auxílio emer-
gencial deverá devolver os valores 
do benefício.

Para maiores esclarecimentos con-
sulte o portal da Receita Federal, ou 
um profissional qualificado.

Receita adia o prazo de entrega da 
Declaração de Imposto de Renda
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Projeto pretende promover empreendimentos gastronômicos de forma gratuita

Rota 
Gastronômica

A Administração de Águas Cla-
ras, em parceria com a Secre-
taria de Empreendedorismo 

do Distrito Federal (Empreende DF), 
Secretaria de Turismo do DF, Sebrae 
(Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas), Abrasel (As-
sociação Brasileira de Bares e Res-
taurantes) e Associação Comercial 
de Águas Claras, está elaborando um 
projeto para ser lançado, provavel-
mente em maio, mês de aniversário 
da cidade, o projeto Rota Gastronô-
mica tem por objetivo valorizar os 
estabelecimentos comerciais regula-
res do ramo de alimentação. O proje-
to também pretende incentivar a boa 
relação entre os estabelecimentos e 
a comunidade. 

Os estabelecimentos que quiserem 
participar deverão comprovar sua re-
gularidade de funcionamento através 
dos seguintes documentos:

● CNPJ ativo
● Certidão Negativa de Débitos 

(CND) Fiscal e Trabalhista
● Licença de Funcionamento
● Termo de Uso de Área Pública
● Nada Consta DFLegal
● Check-List da Vigilância Sani-

tária

Por: Stéffany Santos

Além disso, deverão ter participa-
do dos seguintes cursos oferecidos sem 
custo pelo Sebrae-DF:

● Atendimento ao Público
● Gestão de Negócios 
● Gastronomia 

E também das consultorias ofereci-
das gratuitamente pelo órgão que, ain-
da, oferecem diagnóstico empresarial 
do estabelecimento. 

Os estabelecimentos que atende-
rem a todos os requisitos do projeto 
receberam um certificado físico (caso 
a situação da pandemia permita) e vir-
tual, com o qual  estarão participando 
da Rota Gastronômica. 

Águas Claras conta com 557 estabe-
lecimentos comerciais do ramo gastro-
nômico, aproximadamente 17 por km².  
Com isso, a cidade foi escolhida para 
ser palco da primeira Rota Gastronômi-
ca do DF. Obtendo sucesso, o projeto 
será replicado em outras Regiões Ad-
ministrativas da Capital.

Os estabelecimentos participantes 
receberão, ainda, divulgação gratuita 
de seus estabelecimentos pelas mídias 
sociais da cidade, assim como pela Se-

cretaria de Turismo e pelo Empreenda-
-DF, através da divulgação do projeto 
Rota Gastronômica.

A primeira ação do projeto já com 
data definida é o Encontro Gastronô-
mico de Negócios organizado pelos 
órgãos envolvidos com a participação 

de fornecedores e empresários do 
ramo alimentício, que acontecerá no 
dia 12 de maio, se a pandemia assim 
permitir. 

Para mais informações entre em 
contato com a administração Regional 
pelo telefone (61) 9111-7099.
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Nova Escola Técnica de Brazlândia,
com qualifi cação profi ssional para 

até 2 mil alunos.

Túnel de Taguatinga: 1.700 empregos
e trânsito melhor para 135 mil motoristas.

8,2 km de asfalto novo na DF-001, 
em Brazlândia, que ainda será duplicado.

2 novos postos do SAMU, 
na Asa Norte e em Taguatinga, 

e mais 2 em construção.

Último viaduto da Saída Norte
quase pronto.

Asfalto de qualidade, novos
meios-fi os e mudas de ipê na EPIG.

Mesmo durante a pandemia, o GDF segue com mais de 200 obras em 
todo o Distrito Federal. São melhorias na mobilidade urbana, na qualifi cação 
de trabalhadores para o mercado de trabalho e na infraestrutura de saúde. 
Essas obras geram empregos e movimentam a economia. É um compromisso 
permanente de continuar cuidando das nossas cidades e da nossa gente.

Mesmo durante a pandemia, o GDF segue com mais de 200 obras em 
São melhorias na mobilidade urbana, na qualifi cação 

Mais de 200 obras que 
geram 30 mil empregos. 
O GDF não para.

por Stella Domêncio | Produtora cultural, cinéfila das boas e ama os animais

Papo Reto

Estamos em 2021. Nossa, já? Ca-
ramba, a vida passa muito rá-
pido. Quando a gente vê já foi. 

Tenho que prestar mais atenção na 
simplicidade do dia a dia e aprovei-
tar mais os momentos. Hoje me deu 
preguiça. Tem sol mas também tem 
nuvens. Será que vai chover? Se cho-
ver preciso recolher a roupa do varal. 
Quero dar uma clareada no cabelo. 
Não tem pão. Será que ainda tem pão 
de forma? Tem. Ótimo, não estou a fim 
de ir até a padaria. Preciso dar uma 
limpada aqui em casa. Tenho que lavar 
roupa hoje. As toalhas estão precisan-
do trocar. Vou lavar também. Vontade 
de tomar um banho de piscina. E uma 
limonada bem gelada. Tenho umas 
três revistas para ler. E alguns livros. 
Vou tentar ler um pouco depois do 
almoço. Gostei das minhas cortinas 
novas. Combinaram com a sala. Deu 
um ar mais leve. Está um ventinho frio 
chato. Tem muita nuvem no céu. Será 
que o sol vai voltar a aparecer? Melhor 

co para resolver, contas para pagar. 
Nossa, adorei o filme de ontem.

Um amigo de São Paulo me ligou 
depois de trinta anos. Foi legal saber 
dele. Tanta coisa aconteceu e a gente 
nem percebeu o tempo passar. Já es-
tamos em 2021. Será que esse ano vai 
ser mais tranquilo que o ano passado? 
Pelo menos temos vacina chegando. 
Não sei quando, mas espero que até 
o meio do ano eu já esteja vacinada. 
Não vejo a hora. Pensar que tem gente 
contra a vacina. Não consigo entender. 
Deve ser o mesmo tipo que acredita 
em terra plana, só pode. Quero fazer 
outra tatuagem. E voltar a dançar. 
Preciso cortar o cabelo. Saudades da 
minha filha. Vou fazer uma sopinha 
agora. Começou a chover. Mas antes 
vou tomar um banho. Estou cansada. 
Não quero mais pensar hoje. Vou me-
ditar. Chega dessa falação interna.

Preciso de silêncio, por favor.

O tema é: Silêncio

tirar a roupa do varal. Hoje tive um 
sonho maluco. Será que minha ami-
ga chega amanhã? Preciso saber que 
horas, para deixar a 
casa mais ou menos 
no jeito. O que faço 
para o almoço? Nem 
quero ver a cara do 
fogão. Talvez uma be-
rinjela no forno. Fácil 
e gostoso. Já tenho 
molho pronto. E todo 
mundo gosta. Preciso 
dar um jeito em casa. 
Lavar o banheiro e a 
roupa. Semana que 
vem tenho que 

dar banho nos cachorros. Eles estão 
precisando. Vou ver um dia de sol e 
fazer isso. Minha vizinha vai viajar 

para ver a mãe e pediu 
para tomar conta dos 
cachorros dela. De 
onde vem essa músi-
ca chata e alta desse 

jeito? Tem gente que 
não se toca. Adoro ou-

vir os passarinhos. Pres-
tar atenção no silêncio. 
Queria viajar, mas com 
a pandemia não dá. 
Preciso pensar direito 
o que fazer. Amanhã 
tenho coisas de ban-



23 de abril a 06 de maio de 2021 Ano III - Edição 56www.aguasclarasmidia.com.br 7  

Churrasco 
com sotaque

por Patrícia Rebelo | Fotos: Thaís Victer | Críticas, dúvidas e sugestões de pauta: comercial@aguasclarasmidia.com.br 

Caindo de Boca As melhores dicas de gastronomia
da cidade você encontra aqui

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 

Aberto todos os dias de 11h30 às 00h30
ENDEREÇO: 

Felicittá Shopping – Rua 36 Norte.

REDES SOCIAIS: 

@americaprimesteakhouse

Sob nova direção, o American Prime 
Steakhouse, restaurante especia-
lizado em carnes nobres, como o 

Black Angus e o Red Angus, está de cara 
nova! Depois de uma boa reforma na 
fachada e no seu interior, o restaurante 
abriu as portas em meados de janeiro de 
2021, com um cardápio com sabor acen-
tuado e qualidade ainda mais superior. 

Capitaneado por quatro sócios, 
fomos recebidas por um deles, o 
empresário Cleris Casagrande, que 
apesar da pouca idade, está há 20 
anos no ramo de telefonia em Brasília 
e fora da Capital, e agora estreia no 
mercado de gastronomia brasiliense 
com o desafio de satisfazer o paladar 
dos moradores de Águas Claras com uma 
experiência única. 

Com um menu que conta com uma 
grande variedade de pratos, com frango, 
suínos, frutos do mar e cordeiro. Bem 
como as massas, hambúrgueres, 
saladas e sobremesas, iniciamos nossa 
orgia gastronômica, com um almoço 
da pesada a partir de porções voltadas 
para toda a família, com opção de 
entrada, hambúrguer e sobremesa 
criadas especialmente para serem 
compartilhadas. 

Vamos começar pelo pão? Você já 
comeu o pão do American Prime? Pão 
macio e acompanhado de uma manteiga 
que derrete no pão quentinho... Como 
entrada, começamos com o Trio Happy 
Hour (R$ 59,90), que é um combinado de 
linguiça especial, batatas fritas cobertas 
com um mix de queijos derretidos com 
bacon, além de ripas do tradicional 
Baby Back Ribs com molho barbecue. 
Isso sem falar do suculento T-Bone no 
melhor estilo texano, acompanhado 
de batata recheada e feijão tropeiro. 
Uma iguaria que você não encontra em 
qualquer lugar! Afinal, são pelo menos 
10 receitas exclusivas, sem falar de 
toda a variedade do menu.

SERVIÇO

Agora, voltando ao que interessa... 
eu pedi um Big American Burguer, com 
picanha Black Angus, queijo cheddar 
e salada. O prato é gigantesco e 
desesperadamente delicioso, fazendo 
você ter sensações nunca antes 
experimentadas.

Depois veio o carré de cordeiro 
(R$98,90) acompanhado por geleia de 
hortelã, o prato preferido do Cleris. Eu 
não sou muito fã de cordeiro, mas a 
Thaís disse que estava maravilhoso!

Ah,  todos  os  pratos  vêm  
acompanhados daquele pão quentinho 
(dos deuses!), de uma salada Caesar e 
um acompanhamento. 

E vou te dizer que vale uma 
noite diferente no American Prime 
só para experimentar as entradas, e 
principalmente, aproveitar o happy hour. 
Lá, todo dia é dia para apreciar 50% de 
desconto em todos os drinks, sem falar 
no chope Brahma estupidamente gelado!

E a sobremesa? Olha esse Messy 
Brownie Sunday com brownie quente, 
servido em uma taça banhada de 
chocolate, sorvete e chantili! Quase fui 
parar no hospital de tanto comer essa 
iguaria. Acho que dispensa qualquer 
comentário.

Resumindo: é uma visita indispensável 
para qualquer pessoa que come carnes, 
principalmente, se você quer comer 
muito bem em Águas Claras. E se você 
também é fã do molho adocicado e 
defumado à base de tomate e açúcar 
mascavo, o American Prime simboliza 
bem o gostinho do sonho americano, 
o barbecue. Sem falar no conforto 
reservado e dos preços acessíveis dos 
produtos ali servidos. Vale a pena! E 
claro, para os papais de plantão, tem 
brinquedoteca. 

Vai dizer se não é um super 
diferencial? Pois, enquanto a maior 
parte dos estabelecimentos concentra 
o happy hour nos dias da semana, 
quando há uma baixa no movimento 
dos clientes, o American Prime, vai 
além! É 50% de desconto nas bebidas 
alcoólicas diariamente (das 17h às 22h), 
sem interrupções. 
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